
 
 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                               ]الدرس الخامس نخبة الفكر[ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                               ]الدرس الخامس نخبة الفكر[ 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله

 :وصحبه وسلم تسليًما كثريا إىل يوم الدين أما بعد

فهذا هو اجمللس اخلامس من جمالس التعليق والشرح على الكتاب اخلامس من كتب معهد علوم التأصيل وهو كتاب 
وقد وصلنا يف الكالم . -عليه رمحة اهلل ومغفرته-للحافظ ابن حجر العسقالين " خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر"

بأن تعريف احلافظ ابن حجر وتعريف غريه من أئمة  يوقلنا يف الدرس املاض ،عليه إىل ما يتعلق بتعريف الصحيح
وأن الذي ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يتعرف على  ،تضمن مخسة مباحث ،االصطالح للحديث الصحيح

فإنه يُليه أعظم االهتمام  ،علم املصطلح وأن يتقن ما شاء اهلل من أبوابه، بأن الباب الذي ال يتكرر معه أو يقل تكرره
 . مروره عليه يف أول 

رمحه -وقلنا بأننا سنتحدث أكثر عن العدالة والضبط وما يتعلق باالتصال والعلة والشذوذ، هذه سيعقد هلا املصنف
 .أبوابًا مستقلة وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل-اهلل تعاىل 

ٍل تَامِّ الضَّبآِط، ُمتَّ "-رمحه اهلل تعاىل-قال  ِل َعدآ َحاِد بِنَ قآ َنِد، َغيآِر ُمَعلٍَّل َوََل َشاذٍّ  ُهَو الصَِّحيُح َوَخبَ ُر اْلآ ِصِل السَّ
   " .ِلَذاتِهِ 

أنه  ،كما رجح وقرر  -رمحه اهلل تعاىل -راجع إىل قوله يف تقسيم اخلرب ألنه" َوَخبَ ُر "  هنا   -رمحه اهلل تعاىل - قوله
َحادِ  "ال فرق من جهة االصطالح بني احلديث وبني اخلرب، وقوله  أخرج به التواتر ألنه قرر كما قرر غريه من أهل "  اْلآ

ٍل "هنا    -رمحه اهلل تعاىل -وقولهالعلم بأن التواتر ال ُُيتاج إىل نظٍر يف رواته،  ِل َعدآ هذا الباب هو الذي قلنا  ؛"بِنَ قآ
عرف العدل وعرف العدالة يف شرحه هلذا املنت  -رمحنا اهلل وإياه-لكم آنًفا بأن احلاجة إىل الكالم عليه ماسة واحلافظ

عرف العدل كما قلت لك وعرف  ،"النزهة"الذي هو  ؛"النخبة"يف شرحه على  -رمحه اهلل تعاىل -الذي صنفه فإنه 
 . العدالة

 :بِالت َّْقَوى َواْلمرادُ " : قوى بقولهمث عرف الت. "َمْن َلُه َمَلَكٌة ََتِْمُلُه َعَلى ُماَلَزَمِة الت َّْقَوى َواْلُمُرَوءِة "فعرف العدل بأنه 
  "ِبْدَعَة  َأوْ  ِفْسٌق، َأوْ  ِشْركٍ  َمنْ  السَّيَِّئةِ  اأْلَْعَمالِ  اْجِتَنابُ 



 
 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                               ]الدرس الخامس نخبة الفكر[ 

 
 

بأن العدل  ،كما قلت لكم،-رمحه اهلل تعاىل-ألن املصنف ،أحسن تعاريف العدل. هذا تعريف للعدِل وحلقيقة العدالة
وال  ئاملناقشة يف مسألة املالزمة هذه هل يُفَهم منها أن العدل ال ُُيط "َمْن َلُه َمَلَكٌة ََتِْمُلُه َعَلى ُماَلَزَمِة الت َّْقَوى "

 يسهو؟ 

نريدكم أن تفهموا هذه املواضع ألهنا مهمة، هناك تقرير لشيخ  ،-رمحه اهلل -هناك تقرير لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ملا تكلم على مسألة التَِّقي وما " الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان "يف كتابه -رمحه اهلل-ية اإلسالم ابن تيم

رمحه اهلل -يتعلق بأهل التقوى، بني بأنه ليس من شرط أهل التقوى أن يكونوا معصومني، وكذلك احلافظ ابن القيم 
" وابن األمري يف " العواصم من القواصم " ابن الوزير يف له كالم حنو هذا يف طائفة من كتبه وناقش العالمة -تعاىل

وأال ُيسيء وأن املراد هو املقاربة يف  ئهذه املسألة وأنه ليس من شرط العدل أال يعصي وأال ُُيط" توضيح األفكار 
 . أمره

 يوأحسن ما يُقال يف تعريف هذا والذي كان ينبغي أن يتتابع عليه علماء االصطالح ما قرره الشافع

َعداًل ولو كان ُكل ُمذنٍب َعداًل مل جند جَمروًحا ولكن  ،ولو َكان الَعدل من ال َذنب له مل جند)بقوله -رمحه اهلل تعاىل- 
ولكن العدُل أو ولكن العدَل ولكن العدُل َمن اْجَتنب الَكبائر وَكانت حَماسنه أكثر ِمن -هذا هو الشاهد– العدل

 .(َمساِوئه 

وهذا هو أّول شرط من شروط ، وهبذا التقرير يتبني لك من هو العدل-رمحه اهلل تعاىل-الشافعي فهذا ما قرره اإلمام 
احلديث الصحيح وهو أن يكون راويه عدال، بأن يكون هذا العدل خاليا من أسباب الفسوق اّليت هي اقرتاف الكبائر 

واّليت ختتلف باختالف أعصار الناس وأعرافهم وخوارم املروءة اّليت هي األمور اخلسيسة والدنيئة . أو مالزمة الصغائر
فإّن املروءة وخوارمها ليس هلا ضابط شرعّي جيب املصري إليه ومع هذا فإّن طالب العلم وطالب  ،وبلداهنم وأماكنهم

سنتحّدث عن  ،[تاّم الضبط]مّث قال املصّنف رمحه اهلل تعاىل . احلديث ينبغي له أن يكون بعيدا عن مواطن الريب
والضبط أو . مث نرجع إىل التمام؛ الضبط يف أصل اللغة هو اإلحكام، إحكام الشيء، ضبط الشيء إحكامه الضبط

ُيىي بن غريه من العلوم إذا كان مقسوما فإنّه ال بّد وأن تُعرف قسمته من أجل أن يتمّيز ويعرف وأقدم من اإلمام 
وأراد  (مها ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتابة): فإنّه قال ومائتني،      عليه رمحة اهلل        املتوّّف سنة ثالٍث وثالثني معني  

. بالثبت هنا الضبط، فالضبط ضبطان؛ ضبط حفظ اّلذي هو ضبط الصدر وضبط كتاب اّلذي هو حفظ الكتاب
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و حنن يف كثري من التعاريف سنعتمد على قول احلافظ       رمحه اهلل       فضبط الصدر عرّفه املصّنف       رمحه اهلل تعاىل       
هذا هو ضبط الصدر، ( وهو أن يثبت ما مسعه حيث يتمّكن من استحضاره مىت شاء): ونعّلق عليها مبا يناسبها؛ قال

واحلافظ       رمحه اهلل . (وهو صيانته لديه منذ مسع فيه وصّححه إىل أن يؤّدي منه): والثاين ضبط كتاب وعرّفه بقوله
تعاىل       هنا قّيد الضبط بالتمام، فهل معين هذا القيد أّن الراوي ال ُيطئ وال يهم؟ هذا غري ممكن وال ميكن أيضا أن 

 قد يهم): وقالوا (توهيم الثقة خالف األصل)يفهم من كالمه       رمحه اهلل        وال من كالم غريه من األئّمة وهلذا قالوا 
يفّسره املعىن  اّلذيفيهم الثقة وهذا هو  يتحولمعناه أّن هذا األصل قد  ؛، وملّا قالوا توهيم الثقة خالف األصل(الثقة

اآلخر وهذا فإّنك إذا نظرت يف كالم األئمة       رمحهم اهلل       جتد أهّنم قد قّرروا بأنّه ليس من شرط الثقة أال يقع يف 
وقال أيضا        (ليس من حّد الثقة أال يهن): ، قال"املوقظة"كلمته يف لذهيّب  قال احلافظ ا وهلذا. حديثه الوهم والغلط

     وابن معني   .(وأنا أشتهي أن تعرّفين من هو الثقة الثبت اّلذي ما غلط وال انفرد مبا ال يتابع عليه): عليه رمحة اهلل      
لست أعجب مّمن ُيّدث فيخطئ إّّنا أعجب مّمن ): وقال أيضا( كّذابمن ال ُيطئ فهو  ): عليه رمحة اهلل       يقول

وسأله أبو  ،أبو داوودوهلذا ملّا ُسئل . (ومن يسلم من الوهم؟):    رمحه اهلل تعاىل       يقولوابن املبارك     (.ُيّدث فيصيب
ثقة ُيطئ كما ُيطئ ): داوودعن سليمان بن بنت شرحبيل فقال أبو ،وهو مطبوع، سأله " مسائله"يف عبيد اآلجّري 

فهذا الوقوع يف حديث الراوي يف الوهم قّل من يسلم منه من أمراء املؤمنني يف احلديث؛ البخارّي       رمحه اهلل  (.الناس
موضح أوهام اجلمع والتفريق اّلذي وقع على البخاري يف كتاب "تعاىل        تُ ُتّبعت أوهامه تتّبعها اخلطيب البغدادي يف 

وكذلك غريهم من األئمة واحلّفاظ فإنّه  ،، صّنف بعض األئمة أوهام شعبة، األحاديث اّليت وهم فيها مالك"التأريخ
طالب العلم ينبغي له أن . قّل منهم من مل يقع الوهم يف حديثه ولذلك قالوا بأّن أكثر أوهام شعبة كانت يف  الرجال

رمحه اهلل تعاىل       يف  وهلذا اإلمام مسلم       . ا بأنّه ال ُيطئ يف حديثه البّتةليس مراد[ متام الضبط]قوهلم  نوأ ،يتنّبه هلذا
رجل حافظ متقن فهذا ال ُيتلف فيه، آخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو : الناس ثالثة): قال" التمييز"كتابه 
وهلذا  (.ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يرتك حديثه ،ال يرتك

، ولو ذهبت (واحلفظ غالب على النسيان وقاض عليه ال حمال)"  كتاب التمييز"يف  -رمحه اهلل تعاىل-قال أيضا 
الراوي أنّه ال يقع منه الوهم وال الغلط  ملا  أذكر ما عندي من كالم األئمة واحلّفاظ بأّن متام الّضبط ليس شرطه يف

ولكن بقيت مسألة وهي مسألة الرتجيح بني ضبط الّصدر وضبط الكتاب، الذي عليه أئّمة احلديث . انتهى بنا املقام
-أو مجهور احملدّثني أّن ضبط الكتاب مقّدم على ضبط الّصدر، واملنقول عنهم يف هذا الباب كثري ال ُيصيه إاّل اهلل 
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وأنّه مل يصن  كتابه،  وراقهبسبب " سفيان بن وكيع بن جرّاح"، وهلذا قّل من ضّعف يف كتابه، كما ضّعفوا -جّل وعال
وكان اإلمام أمحد يعجب من أحاديث بعض األئّمة بسبب ضبطهم لكتاهبم وصوهنم له كما هو احلال يف ترمجة ابن 

سبب ضبطه لكتابه ب  ،شعيببكتاب معجبا بكتاب أبيه، فإنّه كان  -أذكر  أّن امسه بشري -شعيب ابن أيب محزة
فإذا عرف هذا فإّن ضبط الكتاب هو الذي كان عليه مجاهري األئمة وهلذا كان . وتصحيحه ونقطه وما شابه ذلك

يف  -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام أمحد وابن املديين ال ُيّدثون إاّل من كتاب، بل ذكرت اآلن أّن اإلمام عبد اهلل ابن أمحد 
ال وال  لتاكتب عين حديثا واحدا بغري كتاب، فق) : أنّه قال هلعبد الرزاق نيي بن معُيزوائده على املسند روى عن  

وهذا وقع يف  مسند   ،فكان ال ُيّدث عن عبد الّرزاق يعين ُيي بن معني إاّل من كتاب  أي وال أكتب حرفا، ،( احرف
هذا ما أردنا الكالم عليه يف مسالة  -مث قال ، -اجلميعرحم اهلل -ّرزاق اإلمام أمحد  قصة  ُيي بن معني  مع عبد ال

الكالم علي احلديث املتصل  والّرد بسبب  وسيأيت ،ه ال يقع فيع انقطاع حبال حال الرواةأنمتصل السند  -الضبط
كالم األئمة على   اإلنقطاع، غري معّلل أي ليست فيه عّلة قادحة تستوجب رّد حديث احملّدث ،وينبغي أن يعلم أنّ 

.  -رمحه اهلل-وهذا إن شاء اهلل سيأيت الكالم عليه يف الكالم على املعّل،كالم  احلافظ  ،ثالثة  أمور إىلالعلل راجع 
فأنت إذا نظرت يف كتب  ،يطلقون العلة على مطلق الضعف وهذا واقع يف كالم الكثري من األئمةأهنم :  األول األمر

البن عبد " التحقق والتنقيح"للنووي و"اخلالصة"للزيلعي وكتاب " نصب الراية"كتاب كالتخريج املشهورة واملعروفة  
، جتد أهّنم يطلقون العّلة على مطلق الّضعف، مطلق الضعف  " البدر املنري"،" تلخيص احلبري"وابن اجلوزي و  اهلادي

وهذا   ،، ويذكر ضعف الراوي مثالاألوىلهذا احلديث ضعيف وفيه  أربع علل مث يقول العلة يسّموهنا عّلة، ويقولون 
 ،اإلرسال، اإلعضال، التعليق:  مطلق اإلنقطاع،أهّنم  يطلقون العلة ويريدون هبا االنقطاع :  اإلطالق الثاين. ظاهر

فإّن عامته   "ديث  معّلةظاهرها الصحةأحا  "يف كتاب  -رمحة اهلل-وهذا الذي جرى عليه صنيع شيخنا مقبل عليه 
هو اإلختالف :  األئمةالثالت مما يطلق عليه العّلة عند أكثر حفاظ . يف ما وقع فيه نفي  الّسماع بسبب اإلنقطاع

يب أهذا هو العلم الذي هو أدّق ممّا تقّدم وهو الذي عليه طريقة احلافظ  ،على الراوي وصال وإرساال و رفعا ووقفا
وكثري من هذين النوعني واقع يف كالم كثري من " العلل الواردة يف األحاديث"بن عمرالدار قطين  يف كتابه  احلسن علي

احلديث املعّل ما فيه علة خفية قادحة ، وقّيدوها بأن تكون ف،   وسيأيت الكالم على ذلك إن شاء اهلل تعاىل .األئمة
والشاّذ يف [ اوَل شاذّ : ] هنا قال ،والشاذّ . معنا العلل الغري القادحة من إبدال ثقة بثقة وما شابه ذلك  سيأيتقادحة، 

أصل اللغة شّذ يشّذ هذا هو القياس  وشّذ فيه شّذ يشّذ هو املنفرد، والتعريف للشاّذ خمتلف فيه اختالفا كثريا، والشاّذ 
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فإذا خالف  ،الف فيه من أكثر ما يقع من اخلالف يف األحاديثهو ما ُيالف فيه الراوي من هو أرجح منه، واخل
 -رمحه اهلل-وسيأيت أّن الشاّذ يقابله احملفوظ بكالم املصنف . الرّاوي من هو أرحج منه مّسو حديثه بالشاذّ 

مبعىن أن هذا الذى استجمع هذه الشروط اخلمسة هو الصحيح  [وهو الصحيح لذاته]: ختم هذا املبحث بقوله
العدالة والضبط واإلتصال وعدم :بذاته، فال ُيتاج إىل أمر زائد خارج عنه بل هو مستقل بنفسه توفرت فيه شروط

 [وتتفاوت رتبه]: -رمحه اهلل-هذا هو الصحيح بذاته وقال . العلة وعدم الشذوذ

يف  -اهلل نعاىل رمحه –هذا مما يدلك على أن قول احلافظ .بتفاوت هذه األوصاف،  -د على الصحيحالضمري عائ-
.  أنه مل يرد به الضبط الذى ال يقع معه الوهم والاخلطأ، وهلذا تتفاوت أوصاف األئمة فيه [تام الضبط]|التعريف 

 . أصح األسانيد -رمحهم اهلل تعاىل-وهنا يذكر العلماء 

رجح فيه أنه ال يطلق فيه القول فقد يكون صحيحا بإعتبار بلده أو بإعتبا
ُ
ر راوى كما سيأتى معنا وهذا املبحث امل

 .بأقسام املردود

وال ، ومعلوم. شرطه ّف الصحيح شديد -رمحه اهلل تعاىل-ملاذا؟ ألن البخارى [  ومن مث قدم صحيح البخارى:]قال
 .أريد أن اختوَّض ّف هذه املسألة فهى من املسائل الدقيقة الكبرية، اخلالف بني شرط البخارى وشرط مسلم

أمجل القول ّف نزهته، الىت هى الشرح هلذا الكتاب، وإذا أردمت أصح األسانيد  -اهلل تعاىلرمحه -لكن احلافظ   
 -رمحه اهلل تعاىل-تراجعون األصل الشرح الذى هو النزهة أو التعليق على إختصار علوم احلديث للعالمة أمحد شاكر 

 .وما يقع فىكتب املصطلح واألمر ّف هذا يسري

 . -رمحه اهلل تعاىل-صنفة ّف الصحيح هو صحيح اإلمام البخارى فأعظم الكتب وأجل الكتب امل

 .أى على غريه وهذا قول مجاهري األمة" قدم صحيح البخارى:"قال

بأنه ال يعرف عن أحد من األئمة التنصيص على غري هذا؛ على تقدمي ( يعىن احلافظ بن حجر ) -رمحه اهلل-بل قال 
وقل  -رمحه اهلل-كان الثقات األثبات الضابطني الذين روى عنهم البخارى   فلما -رمحه اهلل تعاىل-اإلمام البخارى 

 .الكالم ّف رجاله، 

والكتب املصنفة للكالم على رجال البخارى ومسلم كثرية جدا إذا أراد طالب العلم أن يتعرف عليها الوقوف عليها 
األوجه الىت تقرر هبا أن صحيح  -رمحه اهلل تعاىل-مث صحيح مسلم وذكر احلافظ   [ثم مسلم] .سهل ومتيسر
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، من جهة أن الذين أنتقدوا على صحيح .البخارى أرجح من صحيح اإلمام مسلم؛ من جهة عدالة وضبط الرواة
. ومن جهة عدم املفاريد الكثرية يف صحيح اإلمام البخارياإلمام البخارى.البخارى أقل من الذين انتقدوا على مسلم

وان ما انتقده . وإذا نظرت إىل األحاديث الىت انتقدها الدارقطىن تبني لك ذلك ومتيز".عدم األحاديث املعلة والشاذة
لوال البخارى :)حىت قال الدارقطىن. وألن مسلم خريج البخارى. الدارقطىن على مسلم أكثر مما انتقده على البخارى

اق العلماءعلى تلقى كتابه بالقبول مث بعد ذلك، يأتى بعده مسلم مبشاركته للبخارى ّف اتف(. ما راح مسلم وال جاء
 .أيضا

 .مث ما اتفقا عليه.تلقى البخارى ومسلم بالقبول-:فقد اتفقوا على 

شرطهما يعىن شرط يعىن شرط البخارى أو [ ثم شروطهما]:هنا شروطهما  -رمحه اهلل-قال [ شروطهما]:قال
ا ومن أحسن من رأيت تكلم عليها وعلىضرورة اإلعتناء ها وبظبطها البخارى ومسلم وهذه املسألة مسألة دقيقة جد

، فإنه تكلم على ضرورة اإلعتناء "نصب الراية"يف ما أذكر يف اجلزء األول من كتاب  -رمحه اهلل تعاىل-احلافظ ازيلعي 
 . فيما يقرر فيه أنه على شرطهما
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، يعين اإلنفرادورة صمبعىن أن ُيرَّج احلديث على مقتضى ما روياه به، ال أن يوجد هذا احلديث على  ؛على شرطيهما
فال يكون على شرطهما إال إن كان  اإلنفراد بصورةوإن كان قد أخرجا لرجاله . اإلانفرادورة صيوجد اإلسناد على 

فإنه البد من  اإلجتماعمث لو وجد هذا على صورة . كما رَوْوها  اإلجتماع بصورةخَرجا هلما أو هلم، هلؤالء الرجال، 
فإذا وجد مثل هذه ): قال -عليه رمحة اهلل–وهلذا اإلمام احلاكم . النظر يف سبب تركهما هلذا احلديث، وهل فيه علة

األحاديث باألسانيد الصحيحة غري خمرجة يف كتايْب اإلمامني البخاري ومسلم، لزم صاحب احلديث التنقري عن علته 
 ".معرفة علوم احلديث"كما يف كتابه  .(ومذاكرة أهل املعرفة به لتظهرة علته

فال بد  ،(وقل حديث تركاه إال وله علة): وهلذا قال احلافظ بن رجب يف الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة، قال
تركهما، والتمحيص  على شرطهما روياه بنفس اإلسناد؛ فإنه البد من النظر يف سبببأن من النظر مع القول 

وغالبا ما يذكر علماء املصطلح بأن البخاري ومسلم خرجا ألصحاب الزهري، وخرجا لسفيان بن حسني . والتدقيق
وسفيان بن حسني روى عن الزهري لكن مل ُيرج له ال البخاري وال مسلم عن سفيان بن حسني، مل . الواصطي

مث بعد ذلك العلماء هنا يذكرون مراتب . ي أن يتنبه ملثل هذاُيرجا له بشيء؛ ألن مساعه منه ليس مبتَقن، فينبغ
ما كان على  مسلم، مثما انفرد به  البخاري، مثما انفرد به  الشيخان، مثبأن أصحه ما اتفق عليه : الصحيح

شرحه يف  -رمحه اهلل تعاىل–أقسام، مث ما رواه البخاري مث ما رواه مسلم إىل ستة أقسام ذكره  ةإىل ست شرطهما، مث
 .للنزهة

النظر إىل ما يتعلق هبذه األحاديث الذي يقال على شرطهما، أو على شرط الشيخني، أو على شرك من  نفال بد إذ
البخاري، أو على شرط مسلم ولو قيل أيضا كما يقول عبد اهلادي يف احملرر على رسم الصحيحني، أو رجاله رجال 

كل هذا لبد من النظر فيه وليس معىن هذا أنه ال يوجد ، مسلم الصحيح، أو رجاله رجال البخاري أو رجاله رجال
وباحلقيقة عندما أنظر إىل الوقت يفجعين . حديث على شرطهما أو على شرط أحدمها، نعم، يوجد على شرطيهما

 - تعاىلرمحه اهلل- الرواة وللمعلميمعرفة طريقة ضبط  بكيفيةفجيعة وإال فالفوائد والفرائد كثريا جدا عندنا فيما يتعلق 
التمييز يف كيفية معرفة ضبط "يف كتاب  -رمحه اهلل تعاىل–ملسلم أيضا  "الرسائل احلديثية"كالم يف ذلك، مهم يف 

 .لكن على كل احلال، املقصود من هذا الشرح التوسط وضرب األمثلة أكثر ؛"الرواة

حَفِإنآ َخفَّ الضبآُط، فَالآَحَسُن : )-رمحه اهلل تعاىل–مث قال  َرِة طُُرِقِه ُيَصحَّ  (.ِلَذاتِِه، َوِبَكث آ



 
 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                               ]الدرس الخامس نخبة الفكر[ 

 
 

ملا فرغ من الكالم على الصحيح وعلى مراتبه وما يلتحق به، ذكر احلديث احلسن، والتعريف باحلسن من أشكل 
نفى أن يتطلب طالب احلديث أن يقف على تعريف  "املوقظة"يف  -رمحه اهلل-مشكالت علم احلديث، وهلذا الذهيب 

ملا سئل  "الفائقة لألجوبة الالئقة األسئلة"يف  -رمحه اهلل تعاىل–واحلافظ بن حجر . د من االنتقاللحديث احلسن سامل
احلديث املتصل ): عن احلديث احلسن، وهذا من أحسن التعاريف تسمعونه قال، ألنه سئل عن تعريف احلسن، قال

هذا ما ( يكون احلديث معلوال وال شاذاالسند برواة معروفني بالصدق يف ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح وال 
حاول يف نكته على  -رمحه اهلل–كالمه هنا يف غاية الضبط مث إنه . يف كتابه آنف الذكر -رمحه اهلل تعاىل–قرره 

فإما أن يزيد يف حد الصحيح ما ): مقدمة ابن الصالح أن يستخلص تعريفا يشتمل على الصحيح واحلسن فقال
صحيحا، واحلق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا  يسمىى هذاحيحا و إما أن ال يعطى أن هذا أيضا يسمى ص

وينبغي أن يزيد يف التعريف يف الصحيح فيقال هو احلديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر 
قسمون الصحيح واحلسن إىل فإذا تقرر هذا فإهنم ي (.عنه إذا اعتضض عن مثله إىل  منتهاه وال يكون شاذا وال معلال

 . أربعة أقسام، وكلها داخلة يف أقسام املقبول

 :فيقولون الصحيح قسمان

 .وهو الذي تقدم الكالم عليه: صحيح لذاته-
 فهذا هو الصحيح لغريه،  مبعىن أن يأيت. وهو احلديث احلسن لذاته إذا تعددت طرقه: وصحيح لغريه-
 .بعد ذلك يصحَُّح هباهذا احلديث احلسن من طرق خمتلفة مث  
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هو ما رواه أبو .  فإذا أردنا أن نأخذ أن نأخذ مثاال على الصحيح لغريه ، نعطيكم مثاال من أجل أن يُقاس عليه غريه
قال حّدثنا حمّمد بن العالء أّن زيد بن احلباب حّدثهم قال أخربنا احلسني بن واقد قال  -رمحه اهلل تعاىل-داوود 

-فأقبل احلسن واحلسني   -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -خاطبنا رسول اهلل )) :ثين عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قالحدّ 
صدق اهلل إّّنا : " عليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان، فنزل فأخذمها فصعد هبما املنرب مّث قال -رضي اهلل عنهما

هذا احلديث أخرجه الّنسائي فقال أخربنا حممد . ((أصرب مّث أخذ يف اخلطبةرأيت هذين فلم ".  أموالكم وأوالدكم فتنة
يف الصحيح  -عليه رمحة اهلل-بن عبد العزيز قال حّدثنا الفضيل بن موسى عن حسني بن واقد،  قال شيخنا مقبل 

بعض هذه األمثلة مّث ذكر له طرقا أخرى ومن رام أن يتعّرف على . وهبذا يرتقي احلديث إىل درجة الصحة: املسند 
. شيء من هذا" الصحيح املسند ما ليس يف الصحيحني والصحيح املسند من أسباب الّنزول"ففي كتاب الشيخ 

وهنا تنبيه، وهو أنّه  ،[فإن خّف الّضبط]:  -رمحه اهلل-فالفارق بني الصحيح لذاته واحلسن لذاته هو قول املصّنف 
وهذا القول ليس بصحيح وال مّتجه، وحيث رأيته " خفيف الضبط"يقع يف بعض كتب املصطلح ويف بعض الشروح 

الذي ضبطه قيل وليس " خفيف الضبط"ألّن . فاضرب عليه وعّلق عليه بأّن معىن هذا أنّا نلحقه بقسم الضعيف
فالحسن لذاته وبكثرة طرقه  -هذا أضبط-فإن خّف الضبط فالحسن ]:  -رمحه اهلل-فقال . ضبطه بكثري

ثىّن هنا . بكثرة الطرق مالذي ُيصل له؟ يصري صحيحا لغريه سن لذاتهيعين احل[ ُيصّحح
ُ
مّث قال فإن مُجعا، الضمري امل

 -رمحه اهلل تعاىل-عائد على الصحيح لذاته واحلسن لذاته فإن مُجعا أين جُيمعان؟ أكثر ما وقع هذا يف كالم الرتمذي 
الكالم على هذه املسألة، وهي ما إذا قال الرتمذي . سنادينيف سننه فللرتّدد يف الّناقل حيث التفرد وإال فباعتبار إ

ومع هذا . حسن صحيح، من املسائل اليت أخذت جهدا كبريا من أهل العلم من أجل الوصول إىل َتقيق القول فيها
 وقال بأهّنما -رمحه اهلل تعاىل-فإّنك لن تظفر بشيء تستقّر له نفسك وأحسن ما قيل هو ما ذكره احلافظ بن حجر 

وإال فباعتبار . إذا مُجعا فللرتدد يف الناقل كأنّه قال حسن أو صحيح، فحذف أو هذه اليت هي داّلة على الرّتّدد
وكّل قول من املمكن أن تستقّر إليه نفسك أو تظّن أنّه قد استقّرت إليه نفسك . إسنادين؛ ُروي حسنا وُروي ضعيفا

هذه املسألة  أحال على كتاب  على مقدمة  -رمحة اهلل-ل عليه وملّا ذكر الشيخ مقب. فإّنك ستجد اعرتاضات عليه
مبعىن الّتوقف أنّه مل ُيصل له شيء " فأّما أنا فإنين متوّقف يف هذه املسألة: " َتفة األحوذي للمبارك فوري وقال

 .تستقّر إليه الّنفس فإذا قال الرتمذي حسن صحيح فإننا لن نستطيع  أن جنزم بشيء من ذلك 
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 فيها قال وزيادة راويهما الضمري املثىّن . سأتكلم عن األدّلة على زيادة الثّقة دون الكالم على اخلالف...
 هذا هو الكالم على مسألة زيادة. عائد على الصحيح واحلسن،  مقبولة مامل تقع منافية ملن هو أوثق 
ما الدليل نذكر الدليل على قبول زيادة الثقة، لكن يف هذا اجمللس نريد أن . الثقة، سنحرر القول فيها وما يتعّلق هبا 

 على قبول زيادة الثقة؟
باب الذكر املستحب عقب " و غريه  أيف كتاب الطهارة على ما بوب عليه النووي " باب الذكر: "ما رواه مسلم يف

 "  الوضوء 

كانت علينا : بن عامر قال بو عثمان عن جبري بن نفري عن عقبةأوحدثين : قال: ن تتأملوا يف هذا احلديثأيدكم أر 
  -صلى اهلل عليه وسلم -رعاية اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول اهلل

ُمقبٌل عليهما . مث يقوم فيصّلي ركعَتنيِ . ما مْن مسلٍم يتوضُأ فيحسُن وضوَءهُ )): قائما ُيدث الناس فأدركت من قوله
فنظرت ( اليت قبلها أجود: )فإذا قائل بني يدي يقول ، فقلت ما أجود هذه : قال (( بقلبِه ووجهِه إال وجبْت لُه اجلنةُ 

حِسُن اْلوُضوَء مُثَّ يَ َقِول ِحنَي يَ ْفرَُغ َما ِمْنُكْم َمْن أَحِد يَ تَ َوضَّأُ فَ يُ )): قال ( فإين قد رأيتك جئت آنًفا : ) فإذا عمر قال 
ْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوَلُه إالَ  فُِتَحت َلُه أَبَواَب اجْلَنَِّة الثَّمانَِيَة ِمْن وُضوئِِه َأْشَهُد َأْن اَل إَلَه إاّل اللَُّه وَ 

رضي اهلل عنه  –على ما مسعه عقبة بن عامر  –رضي اهلل عنه  –وهنا وقعت الزيادة من عمر  ((يَْدَخُل َمْن أَيَها َشاءَ 
" شرح كتاب الطهارة " يف شرحه على صحيح مسلم   –عليه رمحة اهلل  -نا مقبل وهذا أشار إليه شيخ –وأرضاه 

فهذا مما استدل . يف وفد اليمن ملا سأل عن أول هذا األمر –رضي اهلل عنه  –وزاد عليه أيضا قصة عمران بن حصني 
إن شاء اهلل  –زيادة الثقة ولعلنا فيما يتعلق ب-رمحه اهلل تعاىل -وقد قال اإلمام البخاري . به العلماء على زيادة الثقة

على -رمحه اهلل تعاىل–ملا تكلم البخاري " باب الزكاة "خنتم الكالم هبا اجمللس ملا تكلم على حديث يف  –تعاىل 
قال أبو عبد اهلل -رمحه اهلل تعاىل -قال . ىل آخر احلديثإ ((فيما َسَقِت السماُء والعيوُن، أو كان َعَثرِيًّا)): حديث
فيما َسَقِت السماُء والعيوُن، أو كان َعَثرِيًّا، ))سري األول ألنه مل يوقت يف األول أعين حديث ابن عمر هذا تف
وكذلك هناك كالم لتلميذه اإلمام أبو احلسني . وبني يف هذا ووقت والزيادة مقبولة واملفسر يقضي على املبهم(( الُعْشرُ 

إن شاء  –تكلم على الزيادة وقبوهلا ونكمل " التمييز " يف كتابه -رمحه اهلل  –مسلم بن احلجاج النيسابوري القشريي 
 .يف الدرس القادم، واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل على نبينا جممد وعلى آله وصحبه أمجعني –اهلل تعاىل 
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 "املورد العذب الزالل " يف كتاب -رمحه اهلل -ما تيسر من كالم أمحد بن ُيىي النجمي  واآلن نقرأ

 :إهلك الالت والعزى ويقول: ومنها قصة بالل، وأنه كان يعذب ويقال له –رمحه اهلل تعاىل  –قال 

فاشرتاه بسبع ، شرته ا:  قالوا  ((على ما تقتلونه فإنه غري مطيعكم )):فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال (( أحد أحد )) 
 "سري أعالم النبالء "عزاها اىل .  أواق فأعتقه

ومنها قصة عمرو بن اجلموح وهو أنه ملا فشا اإلسالم يف االنصار بعد قدوم مصعب بن عمري وابن أم مكتوم إليهم 
كبريا باقيا فأسلم شباب من األنصار ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن اجلموح وكان عمرو بن اجلموح شيخا  

على دينه فرتكوه حىت نام وأخذوا صنمه وألقوه يف حفرة العذرة فذهب يبحث عنه فلما أصبح  افتقده فذهب  يبحث 
عنه فوجده يف حفرة العذرة فأخذه وغسله وطيبه  ورده يف مكانه، ويف الليلة الثانية أخذوه وألقوه يف حفرة العذرة 

لو أعلم الذي فعل بك هذا لفعلت : يف مكانه مث علق السيف فيه وقال له فوجدوه ملطخا بالقذر فغسله وطيبه ورده 
وفعلت ولكن هذا السيف فإذا  أراد أحد أن يأخذك فقاتله   فرتكوه حىت نام فأخذوه فقرنوه جبيفة كلب مث ألقوه يف 

 :حفرة القذر فلما رآه قال

 بئر في قرن أنت وكلب وسط**        واهلل لو كنت إلهاً لم تكن             

 اْلن فتشناك عن سوء الغبن**    أف لملقاك إلهاً مس  تدن                 

 الواهب الرزاق ديان الدين**    الحمد هلل العلي ذي المنن               
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 أكون في ظلمة قبر مرتهن**   هو الذي أنقذني من قبل أن             

وباجلملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة يف بطون الكتب من تفسري وحديث وسري تدل على أن 
مل يبدأ يف دعوته بغري التوحيد وحماربة الشرك والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

إىل اهلل فبدأ بغري التوحيد مع أن الشرك فيهم فاش  والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن َتصر فأميا داع دعا قوماً 
واألضرحة اليت هي مبرتلة الالت والعزى لديهم موجودة والناس هلا قاصدون وعليها مرتددون هبا يتطوفون ويتمسحون 
وبأمساء أصحاهبا يف الصباح واملساء يهتفون ويلهجون وهلم من دون اهلل يدعون وإليهم عند الشدائد يفزعون 

ون، ولتلك األضرحة ينذرون، وعلى امسائهم يذحبون، معتقدين أهنم يُعطون ومينعون ويغنون إذا شاءوا ويفقرون، ويلجأ
إن من دعا قوماً هذه حاهلم فسكت عن شركهم سكوت املقر ودعا إىل غري التوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن ال 

 -صلى اهلل عليه وسلم -إىل آخرهم حممد  -لسالم عليه ا-إله إال اهلل فإنه قد خالف الرسل كلهم من أوهلم نوح 
ُعو   : سورة واختذ سبياًل غري سبيلهم ومنهجًا غري منهجهم ؛ بل قد خالف قول اهلل تعاىل ﴿  ُقلآ َهٰ ِذِه َسِبيِلي َأدآ

       [108: يوسف ]  ﴾  َعَلٰى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني ۚ   ِإَلى اللَّ هِ 

 .على نفسه اجلهد والعناء ألن كل ما كان على غري منهج الرسل فهو مردود غري مقبول وأوىل به أن يوفر

 ((من عمَل عمال ليَس عليِه أمرُنا فهو رد  )): -صلى اهلل عليه وسلم -قال 
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 اإلجابة على األسئلة

ومباذا نستبدهلا بالنسبة للحديث احلسن -خفيف الضبط–تفادي عبارة لنا انقطع الصوت عندما ذكرمت : ۱السؤال
 .فلو تكّرمتم بإعادة ذكرها وجزاكم اهلل خريا

خفيف الضبط هذا ما -وخفيف الضبط–هذه املسألة هو أنه وقع يف كثري من كتب املصطلح أهّنم يقولون  :الجواب
كون معناه؟ معناه أّن ضبطه خفيف وأّن الضعف فيه أكثر هذا طبعا يعين هم ال يقصدونه ولكن العبارات البّد أن ت

ألّن الضبط خفيف ( الضبط خفيف)ومل يقل ( فإن خفَّ الضبط)لكن احلافظ ابن حجر هنا ويف النزهة قال . سليمة
يعين مسألة على كّل . معناه أّن الضعف أكثر فينبغي أن تستبدل بأن يُقال فإن خفَّ الضبط خفَّ فقط هذا الضابط

 .حال فإذا تأّملتها جتد إن شاء اهلل هلا وجاهة

يقول بارك اهلل فيكم، وفيكم بارك اهلل، لقد وجدت هذا املنت صعب بعض الشيء حىّت أيّن ال أفهم ما  :۲السؤال
 يقال يف بعض األحيان فهل ينصح به الطالب العلم املبتدئني؟

 إذا مل تبتدئ هبذا الكتاب فبماذا ستبتدئ يعين بعض الّناس قد يروق له. هو لطالب العلم املبتدئني :الجواب
البيقونّية أو ما أشبه ذلك لكن ينبغي على طالب العلم يف علوم اآللة أن يستحضر شيئا مهًما وهو أنّه إذا فهم من 

٪ فقد حصَّل خريًا كثريًا فإذا قرأ يف ٧۲ ،٦۲٪ ويف الثالثة ٥۲٪ مّث يف الثانية ۰۲الكتاب يف أّول دراسته له 
٪ وسيكون من أهل هذا الفّن ومن الشراح ملتونه، وأكثر ما ۰۲۲ املتوسطات واملطوالت فإنّه سيصل إن شاء اهلل إىل

 . يعاب على طالب العلم العجلة والظّن أنّه من املمكن أن يستوعب العلم وأن يفهم العلم من أّول إلقاء أو مساع عليه

ل وال جتد إاّل احضر الدرس واكتب الفوائد مّث بعد ذلك امسع الدرس مرّة ثانّية، راجع، ّخص اعمل تشجريات، جداو 
األمر سهل، هل مل تفهم بأّن شرط الصحيح أن يكون راويه عداًل، تاّم . أّنك قد خرجت بفوائد ال يعلمها إال اهلل

وَتتاج إىل أن تفهم بعض األشياء أّن ما معىن قوهلم . الضبط، متّصل السند، بدون شذوذ وال عّلة هذا شيء مفهوم
لة إىل غري ذلك من األشياء اليت ذكرت فال تعجل على نفسك، احضر وذاكر تاّم الضبط، ما املراد بقوهلم العدا

وستستفيد إن شاء اهلل ، احضر املدارسة مع إخوانك، وأنصحكم فيما بينكم إذا عملتم سواًء كان من الرجال النساء 
يف مسألة املدارسة فمثل  إذا عملتم شيئا من املدارسات أن تكونوا فطنني للّتفطن للنبيهني واألذكياء والذين يستفيدون

هؤالء تابعوهم و تابعوا ما يطرحون من امللخّصات واملذاكرات وما شابه ذلك فإهنا إن شاء اهلل تعاىل ستتلّخص لكم 
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أشياء كثرية تفيدكم يف هذا العلم و ينبغي أيضا أن يُعرف أنّه ليس لكّل أحد يدرس هذا العلم مُيكنه أن يتخّصص يف 
باإلنسان أن ال يعرف شيئا عن هذا العلم يعين بعضكم قد رمّبا مييل إىل القراءات وبعضكم قد هذا الباب لكن يقبح 

رمّبا مييل إىل الفقه وبعضكم رمّبا مييل إىل الكالم يف االعتقاد أو ما شابه ذلك، هذا إن مل يكن من أهل هذا الفّن فإنّه 
يه شيء من األلفاظ يتكّلم عليها ويستطيع أن يتفاهم على األّقل يكون عنده إملام  وتصّور هبذا حبيث إذا مّر عل

 .معها

وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته وسلمكم اهلل وإياكم، هل ذكر الشيخان . يقول السالم عليكم :۳السؤال
 شروطهما يف صحيحيهما؟

الكثري من األشياء  هذه املسألة كنت سأذكرها لكن على ما جاء سؤال األخ السائل أنّنا الظاهر سنتحاشى :الجواب
والفوائد اليت بني يدي أو يف ملّخصايت أو ما أشبه ذلك يف املصطلح بسبب أّن الفهم قد رمبا ال يكون متعّلقا أو 
ممكنا وخصوصا أّن الّدرس يُلقى عرب هذه الّشبكات وعرب هذه الوسائل، يصعب علم اآللة خصوصا يصعب تلقيه 

فبالّنسبة ملسلم ال إشكال يف أنّه ذكر شرطه يف مقّدمة صحيحه . ه ال يرتك جّلهمبثل هذه الصورة، لكن ما ال يدرك كلّ 
على أّن بعض أهل  -رمحه اهلل تعاىل-و ما سيورده من األحاديث إّّنا اإلشكال وقع يف الكالم على اإلمام مسلم 

العلم استشّف شرطه من عنوانه لكتابه ومن طريقته يف اختيار للرجال و الّرواة فاستخرجوا شرطه واخلالف مشهور 
رمحه -ومعروف يف مسألة الّلقاء و الّسماع يعين املعاصرة مع السماع بني الّشيخني ولقد تكّلم عنها احلافظ ابن رجب 

علل الرّتمذّي و كذلك الّذهيب يف كثري من كتبه و جزم بأّن مسلما حلّدة يف خلقه  وأطال يف كتابه شرح -اهلل تعاىل
 .   قصد شيخه يف مقّدمة صحيحه عندما شّنع عليه و الكالم على هذا سيطول عليكم

 

روءة والعقل؟ :٤السؤال
ُ
 يقول أحسن اهلل إليكم ما الفرق بني امل

روءة يعين هي نوع من اخللق والعقل: لجوابا
ُ
مأُخوذ من شد العقال الذي هو اإلمساك بالشيء، فبينهما فرق من  امل

 .ناحية لغوية ومن ناحية اصطالحية

 يقول هل أحاديث اآلحاد إذا أفاد العلم اليقيين يُطلق عليه متواتر؟ :٥السؤال
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، بل كالم هذه املرة الثالثة نتكلم يف هذا وهلذا حرصت على أن أذكر لكم ثالث نُقوالت يف هذا الباب :الجواب
فأنا إذا قلت . بالنزهة قد يفيد هذا وذكرنا لكم كالم مسلم يف الكالم على حديث اجلهر بالتأمني-رمحه اهلل–احلافظ 

لك وأنت قد درست باب املتواتر وما يُطلقون عليه التواتر من تعدد الطرق إذا قلت لك امجع طرق أحاديث التأمني 
ني ال بل أحاديث التأمني واجلهر هبا وائِت بطرقها وطبق عليها الكالم الذي واجلهر هبا، ليست أحاديث اجلهر بالتأم

أحاديث انشقاق القمر وصفة االنشقاق وهذا . درسته يف حد املتواتر فإنك لن جتدها تصل عندهم إىل حد املتواتر
 ". التمييز"الذي ذكرناه يف مسألة اجلهر بالتأمني جزم به مسلم يف كتاب 

قمر على ما ذكرت لكم جزم احلافظ ابن كثري يف كتابه معرفة أحاديث ابن احلاجب بأنه متواتر أحاديث انشقاق ال
 . من جهة إفادة العلم وإن مل يكن متواترًا من جهة إفادة االصطالح

كذلك احلافظ الذهيب جزم بأن بعض األحاديث وبعض األسانيد قد َُتدث لك العلم اليقيين الذي ُيستفاد منه التواتر 
 .أهنا ليست متواترة حلد االصطالح، فال إشكال يف هذامع 

 يقول ما املراد عن أهل العلم عن احلديث جاء يف الصحيح؟:  ٦السؤال

ال فيه األلف والالم اليت يُعربون عنها ال فيه للجنس، فُينظر يف اصطالح هذا الَعامِل، مثاًل يقع عندكم يف   :الجواب
أحيانًا ال جتد للشيخ حممد بن ( ويف الصحيح)، يف كتاب التوحيد مثاًل يقول كتاب التوحيد وهو اآلن الذي ُيضرين

 . عبد الوهاب اصطالًحا مطرًدا واحًدا تستطيع أن جتعله قاعدة تسري عليها

 .فأحيانًا يكون احلديث يف الصحيحني وأحيانًا يكون يف البخاري وأحيانًا يكون يف مسلم

الصحيحني أو يف أحدمها، فُينظر إن كان هلذا الَعامِل اصطالح خاص به وإال  إًذا هو أراد اسم اجلنس يعين أنه يف
 .فالبد من النظر يف خمرج هذا احلديث ومن الذي رواه

 هل تُقبل الرواة من ِقيل فيه؟ : ٧السؤال

. يف النخبةبالنسبة أللفاظ اجلرح والتعديل سنتكلم عنها إن شاء اهلل تعاىل يف باهبا عندما يُذَكر الكالم  :الجواب
 .وعلى من باب اجلواب على احلديث صدوق له أوهام يُعَترب حسن احلديث، إذا مل يكن هذا احلديث من أوهامه
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 ويقول ملاذا ُقدم صحيح البخاري وفقكم اهلل؟: ٨السؤال

 . يعين غري معقول أنك ال تكون قد حضرت الدرس :الجواب

الة وضبط رواته، ولقلة األحاديث اليت انُتِقدت عليه، ولقلة قلنا لتقدمه يف هذا الفن، ولشرطه يف صحيحه، ولعد
 .الرجال الذين انُتِقدوا عليه، ولقلة التفرد الذي وقع يف صحيحه

 هل زيادة الثقة دائًما مقبولة؟: ٩السؤال

تكلمنا  وقلنا بأننا دامهنا الوقت ومل نستطع أن نتكلم عن زيادة الثقة وإّنا -إن شاء اهلل-هذا درس الغد  :الجواب
وخالصة القول كما سيأيت إن شاء اهلل أنه ال يُطلق القول يف زيادة الثقة ال بالقبول وال بالرد، هذا . عن دليل قبوهلا

الذي عليه أئمة النقاد واحلفاظ ورمبا يَرُدون زيادة ورمبا يقبلون زيادة أخرى على حسب القرائن الدالة عندهم ليس من 
 . منطلق اهلوى والتشهي

 هل هناك مصطلحات أول مرة نسمع هبا وال نعرف معناها فكيف نتعامل معها؟: ٠١لالسؤا

أنا حىت ال أجيب على غري سؤال -إما أن تكون صبورًا حىت تأتيك، يعين مثاًل : تتعامل معها بأحد أمرين :الجواب
 إلرسال وغريها؟  تقول أول مرة نسمع هبا وال نعرف معناها فكيف نتعامل معها كاالعضال وا-السائل أُكِمله

هذه من ألقاب احلديث الذي حنن ندرسه اآلن، حنن عرفنا الصحيح، عرفنا املشهور، العزيز، الغريب،  :الجواب
الصحيح لذاته، الصحيح لغريه، احلسن لذاته، احلسن لغريه مل نذكره حىت اآلن سيأيت يف باب املردود ألنه مل يذكره 

علق وستأيت أمورًا كثرية املصنف يف هذا املوضع وسيأيت االعضال
ُ
فأنت إما . وسيأيت االرسال وسيأيت املنقطع وسيأيت امل

تكون صبورًا وتنتظر حىت تنتهي من الكتاب وستعرف هذه املصطلحات، وإما أن تكون هنًما وال أقول عجاًل فتذهب 
 .ظ وما يتعلق هباإىل النخبة أو إىل شرحها النزهة أو إىل غريها من الشروح وتنظر التعريف هلذه األلفا

يقول أحسن اهلل إليكم وإليكم، وبارك فيكم وفيكم، سؤايل للحديث احلسن فيما ُيص من خف : ٠٠السؤال
ضبطه، ما هو الضابط يف خفة الضبط وكذلك ما يقوله احلفاظ صدوق، صدوق يهم وُيطئ هل هذه أوصاف 

 للحسن؟
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صدوق له أوهام، صدوق ُيطئ، إذا مل يكن نعم هي أوصاف يدخل فيها احلسن صدوق، صدوق يهم،  :الجواب
 هذا احلديث كما ذكرت قبل قليل من أوهامه أو أخطائه وكيف نعرف هذا؟

" التمييز"نعرف هذا بالكتب اليت ُصِنفت يف هذا الباب بَتَتُبع أوهام هؤالء الرواة، ومنها كتب العلل ومنها كتاب   
ومنها أيًضا كما ذكرت قبل قليل كتب العلل ومنها  -اهلل تعاىل رمحه-على صغر حجمه فإنه قد أفاد فيه اإلمام مسلم

والذي  ،"الكامل"كتاب احلافظ أيب أمحد بن عدي الذي قال فيه شيخ اإلسالم مل ُيَصَنف يف اإلسالم مثله الذي هو 
لسان "حجر يف  مث جاء بعده احلافظ ابن" ميزان االعتدال"يف كتاب  -رمحه اهلل تعاىل-أخذ منه كثريًا احلافظ الذهيب 

فإن هذه الكتب تعتين بأوهام أمثال هؤالء الرواة وما أُنكر عليهم من حديثهم؛ فإذا كان هذا احلديث مما أُنكر " امليزان
عليه فإنه وإن كان صدوقًا فإننا نرد هذا الذي قال احلُفاظ فيه بأنه قد َوِهَم فيه أو أنكر عليه أو أخطئ فيه وهذه 

 .عليها سأحاول أن أخلص لكم ما يتعلق بألفاظ اجلرح والتعديلاملسألة سيأيت الكالم 

 يقول حفظكم اهلل وإياكم حبذا لو تعيد شرح الضبط فأين مل أفهمه بنسبة يل؟: ٠١السؤال 

بإمكانك الذي سأعيده بإمكانك أن تسمعُه لن أيت جبديد بداًل أن يذهب الوقت تراجع التسجيل إن شاء  :الجواب
 .فريغ، وستفهم إن شاء اهلل هذااهلل تعاىل أو الت

 .لذلك أحاول بصعوبة فهم هذا املنت فحبذا لو ُبسط الشرح أكثر واهلل املستعان: يقول

 .التبسيط عندي يعين التسهيل هو أن أقرأ عليكم املنت وهذه طريقة بعض العلماء وننصرف

ال نفكك شيء من عبارته وأنا أرى الشرح أسهل ما يكون فنعرف العبارة فإذا ُيتاج االمر إىل ضرب مثال، ضربنا 
 .يف هذا سهل-إن شاء اهلل تعاىل-واألمر 

النحو والصرف واملصطلح وأصول الفقه ال تنظر أنك : وخصوصا يف علوم األلة-بارك اهلل فيك-ال تنظر يا أخي 
تفحر  -أدري كيف ستفهموهنا لكن يف هلجتنا-جبميع فوائده ال ؛ البد أنك يعين ما ستحضر الدرس وستخرج 

نفسك وَتُدوكها دوكاً يعين تسمع؛ وتلخص؛ قضية أنك َتضر الدرس هذا شيء مبارك وطيب نسأل اهلل أن يغفر اهلل 
ة هذه الدروس بأن أفضل لنا ولك لكن البد من املذاكرة واملراجعة  والتلخيص وتقييد الفوائد وقد نصحت يف بداي

 .شرح على اإلطالق هو شرح احلافظ ابن حجر 
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فتأيت لشرح احلافظ ابن حجر النزهة الذي هو شرح خنبته وجترد فوائده الضبط مثلما ذكرنا جترب فوائده وترتبها 
 .وتشجرها وجتدوهلا ستخرج بأشياء كثري إن شاء اهلل

 

 ؟ماهي صفة راوي احلديث احلسن لذاته: ٠١ السؤال

طريقة سهلة جدًا وطريقة أصعب منها وإن كانت األوىل أيضا صعبة، : ملعرفته طريقان: بالنسبة للحسن :الجواب
فيأتون -ختريج األحاديث-ماهي؟ هي أنك تأيت اىل تراجم الرواة وهذا يقع يف كثريًا من كتب الرتاجم والتخريج 

 ..احلديثحسن ..حسن احلديث ..وفالن ابن فالن حسن احلديث "فيقولون 

مثل حممد ابن عمرو ابن علقمه مثال يقولون حسن احلديث حيث ما مر عليك حممد ابن عمرو ابن علقمه يف كتب  
يف املسند يف السنن متام تقطع بأن هذا احلديث حسن احلديث ألنه أقل الدرجات إال إذا كان هذا شيء أُنكر عليه 

 .أو كان من أوهامه

عديل وهذا يعرف من اصطالحات األئمة، والناس على التقريب ستقرأ املقدمة فيما قرره ضبط ألفاظ اجلرح والت: الثاين
 .احلافظ ابن حجر يف طبقات الرواة

 

يقول السالم عليكم وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته يقول الرجال متواتر من جهة ضبطهم أو : ٠٤السؤال
 عدالتهم؟

 .ن يكون ثقات ضابطني ضبط تاماً كامالُ ال من جهة ضبطهم وهلذا ال يشرتط أ :الجواب

 

يقول السالم عليكم، وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته يقول عندي طلب حفظكم اهلل وإياكم، هل : ٠٥ السؤال
  .لكم أن تتفضلوا وتشرحوا لنا مثااًل تطبيقاً لدراسة حديث ما حىت نفهم من جيداً 
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ننا ان شاء اهلل سندرس بعض االحاديث ونأخذ مثاال تطبيقاً خصوصاً وأنت أيًضا مل َتدد ما الذي يراد أل :الجواب
إذا جاء باب احلسن لغريه إذا جاء باب الكالم حلديث احلسن لغريه فإننا سنتأىن  وسنأخذ مثااًل وقد أشجره لكم 

ندك صحيح وأرسله لكم عرب الربيد، عرب بريد الشبكة طبعا لتتأملوا فيه ألن هذا هو الذي ُيتاج دراسته الن ع
البخاري ومسلم ما َتتاج أن تنظر يف رواته إال األحاديث الذي انتقدا عليها انتقَد عليهما وهذا احلمد هلل مدروسة يف  

حفظه اهلل -كتاب اإللزاميات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل أو بني اإلمامني مسلم والدار قطين بتحقيق للشيخ ربيع 
 . تعاىل

دراسته هو احلسن لغريه ايضا احلسن لذاته أمره سهل وهذا واقع حىت يف الصحيحني؛  هناك الباب الذي َتتاج إىل
احلسن لذاته من مظانه الصحيحني وهذه سيشكل عليكم وستكثرون السؤال عليه لكن ليس هذا وقتها إن شاء اهلل 

تابعة وسنأيت األدلة الدالة الكالم الذي سنحتاج إليه يف كيفية الوصول لتحسني احلديث بشواهد وامل. تعاىل وقتها آخر
 .على هذا إن شاء اهلل

 ما رأيكم يف استخدام خريطة املفاهيم يف هذا املنت وغريه؟: ٠٦السؤال

وهل صحيح أنه بدعة؟ . هذا الذي أنصح به وهو ليس بدعة، احلمد هلل وهذا من الوسائل يف طلب العلم: الجواب
أعين مسألة التشجري تقصد مسألة التشجري إذا كنت تقصد مسألة التشجري األمر : الال خريطة املفاهيم الذي أعنيه

عندهم قدره -ما شاء اهلل اللهم بارك-واضح وسهل، تستعملها وهذا الذي أنصحك به ونستفيد؛ ألن بعض االخوة 
 .على مسألة التشجري والتلخيص واجلدولة ونستفيد منها مجيعا

 

 أكثر معىن قوله والرتدد يف الناقل حبيث االنفراد واال باالعتبار؟  حبذا لو تبينون لنا : ٠٧ السؤال

 ( قال فلرتدد يف الناقل حيث التفرد)

الرتدد يف الناقل يعين الرجل الذي وقع يف هذا اإلسناد هل هو حسن احلديث أو هو صحيحه هذا الرتدد : الجواب
نه صحيح أو حسن فاختلفت فيه أقوال األئمة حيث وقع التفرد هلذا الراوي يقضي علينا بأن حنكم للحديث بأ

وجتاذبت أطرافهم؛ ألنه رمبا استعجلنا يف هذا الشرح يف هذا املوضع؛ فاختلفت فيه أقوال األئمة باعتبار ان بعضهم 
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يصححه وبعضهم جيعله ثقة وبعضهم جيعله صدوق فهذا هو املراد بالناقل فيصححه باعتبار قوم وُيسنه باعتبار قوم 
 .نا بأهنم على حد حرف الرتدد وإال باعتبار إسنادين إسناد حسن وإسناد صحيحوهلذا قل

جزاكم اهلل خري ورفع قدركم وإياكم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وسلم واحلمد هلل رب العاملني والسالم عليكم 
 .ورمحة اهلل وبركاته


